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Recuperació del bloc de química. 
 

 

1. Què és una reacció química? 

 

matèria         reacció         físics         químics         productes         reactius 

Contínuament, observem transformacions en el nostre entorn. Generalment, distingim 2 tipus de 

canvis diferents: 

-  __________ : canvis a la __________ en que no es modifica la composició de les substàncies 

que hi intervenen. 

- __________ : les substàncies es transformen en unes altres, amb una composició i propietats 

diferents. 

 

Una __________ química és un procés pel qual una o diverses substàncies inicials, anomenades 

__________, es transformen en altres diferents d'aquestes anomenades __________. 

 

Exemples de canvis físics són: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

 

Exemples de canvis químics o reaccions químiques són: 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 
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2. Ajust d'equacions químiques. 

 

Reactius → Productes 

  

Una equació química és la representació d'una reacció química. Primer, s'escriu la fórmula 

química del reactiu o reactius, després una fletxa que indica el sentit de la reacció, i finalment, 

s'escriu la fórmula química del producte o productes. Quan hi ha més d'un reactiu i/o producte, 

s'escriuen separats per un símbol +. Darrere de cada fórmula química, es pot escriure l'estat 

d'agregació de la matèria: 

- (s):  .......................................................... 

- (l):  .......................................................... 

- (g):  .......................................................... 

- (aq):  .......................................................... 

Entreu a la web: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_est_01.html 

Quan hagueu llegit la informació de la pàgina, entreu a l’apartat Ejercicios (part superior dreta de la 

pantalla) i ajusteu les 16 equacions químiques que hi demanen: 

 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................... 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/35_las_reacciones_quimicas/curso/lrq_est_01.html
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 3. Llei de conservació de la massa. 

Entreu a la web: www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/lavoisier.html i responeu les preguntes 

corresponents a cadascun dels apartats. 

 

 

 Es conserva la massa? ……………………………………………….....………… 

 Quin gas s'escapa? ….……………………………………………………………. 

 Quina massa de gas s'hi forma?  ………………………………………………..... 

  

 Hi roman constant la massa? Per què? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Quina conclusió se'n treu? 

 …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………….……………………………………………………… 

 

 Per fer la comprovació a la web has d’escriure el número, un espai, i la lletra 

“g” minúscula per indicar que la massa es mesura en grams. 

1. Solució: ...................... 

2. Solució: ...................... 

3. Solució: ...................... 

4. Solució: ...................... 

 

 

PROBLEMAS 

CONCLUSIONES 

EXPERIMENTO 2 

EXPERIMENTO 1 

http://www.iesaguilarycano.com/dpto/fyq/lavoisier.html


 

Institut Joan Guinjoan 

Departament de Física i Química 
Física i Química 4t ESO 

 

 

 

 

 

4. Tipus de reaccions químiques. 

Segons el mecanisme d’intercanvi, diferenciem 3 tipus de reaccions químiques: 

- síntesi : diferents .................... es combinen per donar un .................... més complex 

- descomposició : un .................... es separa en diferents .................... més senzills 

- desplaçament : diferents compostos intercanvien un o més elements. 

 

5. Exemples de reaccions químiques. 

Nom: Descripció: Fórmula (exemples): Tipus: 

Neutralit-zació 

Una substància anomenada àcid 

transfereix cations hidrogen a una 

substància anomenada base. 

... HCl+...KOH→...KCl+...H2O 

...HF+...MgO2H2→...MgF+...H2O 
................... 

Combustió 

Una substància anomenada 

combustible, reacciona amb 

oxigen, es genera diòxid de 

carboni i aigua desprenent molta 

energia. 

... C3H8+...O2→...CO2+...H2O 

 

... CH6O+...O2→...CO2+...H2O 

................... 

Reacció 

de Haber 

Obtenció industrial d’amoníac a 

partir dels seus components. 
... N2 + ... H2 → ... NH3 ................... 

Electròlisi 
Separació dels components de 

l’aigua amb energia elèctrica. 
... H2O → ... H2 + ... O2 ................... 

 

6. Problemes de química. 

1. La combustió és una reacció química que té com a fórmula general: 

Combustible + O2  → CO2 + H2O 

Les proporcions de CO2 i H2O depenen de quin sigui el combustible. Escriu la fórmula química 

ajustada quan: 

a) El combustible és propà C3H8. 

b) El combustible és etanol C2H6O. 

c) El combustible és àcid acètic C2H4O2. 
 

2. L’aigua de pluja H2O (l) reacciona amb la contaminació de l’aire i precipita en forma de pluja 

àcida. Segons quins siguin els contaminants, es formen diferents compostos. Ajusta la formació de la 

pluja àcida en els casos següents: 

a) Amb diòxid de sofre SO2 (g) es forma l’àcid sulfúric H2SO3 (aq). 

b) Amb diòxid de nitrogen NO2 (g) es forma l’àcid nítric HNO3 (aq) i monòxid de nitrogen NO (g) 

 

3. El liti Li (s) s’obté industrialment a partir de clorur de liti LiCl (s), mitjançant l’electròlisi. Aquest 

procediment allibera clor Cl2 (g). 

a) Escriviu l’equació química ajustada de l’electròlisi del clorur de liti. 

b) Quina quantitat de clorur de liti ha reaccionat si s’han produït  70 kg de clor i 13’8 kg de liti. 
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4. La síntesi de Haber és un procés industrial per obtenir amoníac NH3 (g) a partir de nitrogen N2 (g) 

i hidrogen H2(g). 

a) Representeu les molècules indicant els àtoms de nitrogen i hidrogen, i el nombre adequat 

de molècules perquè la reacció quedi ajustada. 

b) Si es fan reaccionar 75 kg d’hidrogen amb 350 kg de nitrogen, quina quantitat d’amoníac se 

n’obté? 

5. Una pesa de ferro Fe (s) tenia una massa de 150g, però s’ha oxidat completament amb l’oxigen 

O2(g), formant-se òxid de ferro (III) Fe2O3 i augmentant la seva massa fins a 214'5g. Escriviu 

l’equació química que hi ha tingut lloc i calculeu la massa d’oxigen que ha reaccionat.  
 

6. A un laboratori, es fan reaccionar 22 g de diòxid de carboni CO2 (g) amb 3 g d’hidrogen H2 (g), 

obtenint-se certa quantitat de metanol CH4O (l) i 9 g d’aigua H2O (l). Escriviu l’equació química i 

calculeu la massa de metanol que s’ha produït. 

 

7. En el procés de Bayer és un mètode per obtenir industrialment alumini. En una primera reacció, a 

partir de bauxita AlO3H3 (s), s’obté òxid d’alumini Al2O3 (s); alliberant hidrogen H2 (g). En una 

segona reacció química, mitjançant l’electròlisi, l’òxid d’alumini es descompon en alumini Al (s) i 

oxigen O2 (g). 

a) Escriviu les dues equacions químiques ajustades. 

b) En la producció d’alumini a partir de 52 kg de bauxita s’alliberen 18 kg d’aigua i 16 kg d’oxigen. 

Quina massa d’alumini se n’obté? 

 

Recuperació del bloc de física. 

 

7. El moviment. 
 

Definim moviment com el canvi de posició respecte un sistema de referència. Diem 

que el moviment és relatiu perquè …………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………............................................................................................. 

 

 

acceleració    aire    augmenta    avall    gravetat    lliure    menor    negatiu    Terra    velocitat 

La caiguda _________ és un moviment reclini amb l’_________ de la gravetat. El valor de la 

_________ a la _________ és 9’8m/s
2
 en condicions de buit. Això significa que, en absència d’aire, 

tots els objectes cauen amb una _________ que _________ 9’8m/s cada segon. L’aire frena la 

caiguda del objectes, en major o menor mesura segons la forma i la densitat d’aquests, de manera 

que l’acceleració dels objectes que cauen al nostre entorn és _________ perquè el fregament de 

l’_________ s’oposa al moviment. De vegades s'indica amb signe _________ per indicar que 

l'acceleració té sentit cap  _________ . 

H N 
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8. Problemes de moviments rectilinis. 

 
Equacions del moviment rectilini: 

 MRU MRUA 
x : posició a l’instant t  

0x : posició a l’instant 0t  

t :instant estudiat 

0t : instant inicial 

a : acceleració (g=-9’8m/s
2
) 

Posició:  000 ttvxx      20000
2

1
ttattvxx   

Velocitat: 
0

0

tt

xx
v




   00 ttavv   

Acceleració: 0a  
0

0

tt

vv
a




  

 

 

1. Un tren de rodalies, cobreix la ruta de Tarragona a l’Hospitalet de l’Infant. L’esquema recull les 

hores d’arribada i sortida a cada estació. 

 

 Tarragona PortAventura   Salou  Cambrils Mont-roig L’Hospitalet 

Arribada:   16 :15 16 :20 16 :27 16 :34 16 :44 

Sortida: 16 :07 16 :16 16 :22 16 :28 16 :35   
  

  

         

             

 0 km 12 km 16,5 km 19,5 km 27 km 33 km 

 

 

a) Completeu la graella de la dreta amb els moments d’arribada i sortida de cada 

estació i feu una gràfica posició-temps de la ruta del rodalies. 

b) Suposem que entre estació i estació, el rodalies manté un MRU. Escriviu 

l’equació de la posició del moviment del tren des de la sortida de Tarragona fins 

que l’arribada a PortAventura, prenent com a referència t0=0min i x0=0km la 

sortida de Tarragona. A quina distància de Tarragona es troba a les 16:10 

(t=3min)? 

c) Escriviu l’equació de la posició per al tram des de PortAventura fins a Salou 

(comptant el temps transcorregut i el desplaçament des de la sortida de 

Tarragona). A quina distància de Tarragona es troba a les 16:19? 

d) Calculeu la seva posició a les 16:25. 

e) A quina hora es troba a 22km de Tarragona?  

f) Calculeu la velocitat mitjana des de la sortida de Tarragona fins l’arribada a 

l’Hospitalet de l’Infant en m/s i km/h.  

 

 

2. Un tren de mercaderies fa el recorregut de l’exercici anterior en sentit contrari. Surt de l’Hospitalet 

cap a Tarragona, i tarda una hora en passar per l’estació de Cambrils. 

a) Escriviu l’equació del MRU utilitzant unitats del Sistema Internacional. 

b) Quant tarda el tren de mercaderies en arribar a Tarragona? 

 
 

 

t (min) x(km) 

0 

8 

9 

13 

 

0 
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3.Un tren regional, surt de Tarragona a les 10:00 i recorre els 33km fins a l’Hospitalet de l’Infant en 

34 min. 

a) Al primer tram, manté una acceleració constant, fins assolir els 90 km/h a les 10:16 a l’alçada de 

PortAventura. Escriviu l’equació de la velocitat i l’equació de la posició considerant que es tracta 

d’un MRUA i prenent com a referència t0=0min i x0=0km la sortida de Tarragona. 

b) El tren manté la velocitat de 90 km/h fins que passa per Mont-Roig del Camp. Escriviu l’equació 

de la posició considerant que es tracta d’un MRU des del seu pas per PortAventura. 

c) A quina hora passa per Salou? I per Cambrils? I per Mont-roig del Camp? 

d) A l’alçada de Mont-Roig del Camp, el tren comença a frenar de manera constant fins aturar-se a 

l’Hospitalet de l’Infant. Escriviu l’equació de la velocitat i l’equació de la posició considerant que es 

tracta d’un MRUA i prenent com a referència t0 i x0 el seu pas per Mont-roig del Camp. 

e) Dibuixeu les gràfiques posició-temps, velocitat-temps i acceleració-temps de la ruta del tren 

regional. 

 

4. Calculeu el temps que tarda en arribar a l’aigua una moneda que deixem caure des d’un pont de 

25’7 m d’alt. Dibuixeu les gràfiques posició-temps i velocitat-temps, del moviment de caiguda lliure 

de la moneda. 

 

5. Amb un canó, disparem verticalment una patata  des d’un metre d’alçada i s’eleva durant 3 segons 

fins assolir l’alçada màxima; després cau i rebenta contra el terra. Suposant que l’única acceleració 

és la de la gravetat: -9’8m/s
2
, feu les gràfiques posició temps i velocitat temps del llançament de la 

patata indicant-hi el moment del llançament, l’elevació màxima i el moment en que rebenta. 

 

9. Les forces. 
 

Una força és ..........................................................…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les unintats de força al SI són els: ............................................................... 
 

acció  dinàmica  direcció  directament  inèrcia  inversament  reacció  repòs  rígid  sentit   

Les lleis de Newton descriuen la relació entre les forces i l’estat de moviment d’un cos  

_________, és a dir, un objecte que no es deforma. 

- Primera llei de Newton o llei de la  _________. Si sobre un cos no actua cap força o la 

resultant de la suma de les forces que actuen sobre ell és nul·la, aquest cos manté el seu estat 

de  _________  o de moviment rectilini uniforme. 

- Segona llei de Newton o llei fonamental de la  _________. Si sobre un cos actua una força 

resultant, aquest cos adquireix una acceleració  _________  proporcional a la força aplicada i  

_________  proporcional a la seva massa. 

- Tercera llei de Newton o llei d’ _________  i  _________. Si un cos exerceix una força sobre 

un altre, aquest segon cos que rep la força efectua sobre el primer una altra força d’igual 

intensitat i  _________  però de  _________  contrari. 
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Una pressió és ..........................................................………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..........

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les unitats de pressió al SI són els: ............................................................... 

 

El principi d'Arquimedes diu que ..................................................................…………….. 

……………………………………………………………………………………………………..........

................………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..............................................

..................................................................................................................................................................

......................................................................................................................………………………….... 

 

10. Problemes de forces. 
 

1. Una noia empeny una capsa amb una força de 30 N i un noi l’empeny amb una força de 40N. 

Representeu les forces i calculeu la intensitat de la força resultant en els següents casos. 

a) Els dos empenyen la caixa pel mateix costat. 

b) Empenyen per costats oposats de la caixa.  

c) Empenyen per costats contigus exercint forces perpendiculars. 
 

2. Al fons d’una piscina de 3 m de profunditat i ha una capsa metàl·lica amb forma de cub de 5 cm 

d’aresta. Calculeu el valor de la pressió de l’aigua sobre la tapa de la capsa. 

 

 

 

11. Problemes d'energia i rendiment.   

 

  

 

1. Calculeu l’energia potencial gravitatòria d’una pedra de 13 kg de pes que està a 10 m sobre el 

terra. Si la deixem caure des d’aquesta alçada, quin valor tindrà la seva energia cinètica quan xoqui 

contra el terra? Quina serà la seva velocitat en l’instant del xoc? 

Energia cinètica Ec = 
2

1
m·v

2
 E: energia (J) 

m: massa (kg) 

v: velocitat (m/s) 

g: gravetat, a la Terra 9’8 m/s
2
 

h: altura (m) 

Et: energia total (J) 

Eu: energia útil (J) 

Ed: energia dissipada (J) 

η: rendiment 

Energia potencial Ep = m·g·h 

Energia mecànica Em = Ec+Ep 

Energia total Et =  Eu + Ed  

Rendiment η = 
Eu 

 
Et 

  



 

Institut Joan Guinjoan 

Departament de Física i Química 
Física i Química 4t ESO 

 

 

 

 

 

2. Es llença verticalment una moneda de 2 g amb una velocitat inicial de 15 m/s des d’una alçada de 

0’5m. Quina és l’energia mecànica en el moment del llançament? Quina alçada assoleix si no perd 

energia? 

 

3. Deixem caure un cos d’un kg des de 20 m d’alçada. Calculeu l’energia potencial i cinètica quan 

estigui a 20 m, 15 m, 10 m, 5m i 0 m d’alçada, suposant que no perd energia  mecànica. 

 

4. Un cos de 2 kg de massa cau per un desnivell de 5m. Si arriba al terra amb una velocitat de 8 m/s, 

quanta energia mecànica ha perdut? 

 

5. Un motor genera una energia de 12.000 J per treballar. Si a causa del fregament i la resistència 

dels materials, el rendiment és η=0’8, quin és el valor de l’energia total, l’energia útil i l’energia 

perduda? 

 

6. Una bomba hidràulica té un rendiment del 72% i necessitem que aporti una energia de 270.000 J 

per fer funcionar el sistema correctament. Quin ha de ser el valor de l’energia total de la bomba? 

Quanta energia es perd en el seu funcionament? 

 

7. Un tren de joguina té una massa de 800g. El seu motor aporta una energia de 5J i el tren es mou a 

3m/s. Calcula l'energia cinètica i el rendiment del tren.  

 

8. Una grua aixeca un contenidor de 2.500 kg fins una alçada de 30 m. Per fer-ho, consumeix una 

energia de 980 kJ. Calcula l’energia potencial que aporta la grua, i el seu rendiment. 


